
   F ordulatot vett a sokat bí-
rált ’44-es megszállási 
emlékmű körüli, immár a 

magyarországi antiszemitiz-
mus kérdését is felölelő társa-
dalmi-politikai vita. A Heti Vá-
laszban csütörtökön megjelent 
interjúban Ilan Mor, Izrael bu-
dapesti nagykövete nem bírálta 
nyilvánosan az emlékmű ter-
vét, ám aznap bekérették a tel-
avivi magyar nagykövetet, mert 
Izrael aggódik az antiszemitiz-
mus erősödése miatt, tegnap 
pedig a Zsidó Világkongresszus 
elnöke ítélte el a történelemha-
misítást, továbbá felhívta a fi -

gyelmet: a holokauszt nem le-
het kampánytéma.

A holokausztra való emléke-
zésnek egyesítenie kellene a 
nemzetet, nem megosztani – ír-
ta közleményében Ronald S. 
Lauder, aki sürgette Magyaror-
szágot, hogy vessen véget a 
megosztottságnak. Lauder szo-
lidaritását és egyetértését fejez-
te ki a Mazsihisz döntésével, 
amely kilátásba helyezte a 
holokauszt-emlékév bojkottját. 

„Ne legyen kétséges: a magyar
és a nemzetközi zsidó közösség 
egysége ebben az ügyben meg-
bonthatatlan. A megbékélés és 
a megbocsátás nagyon nehéz, 
ha a zsidó közösség tagjai, akik 
személyesen átélték e sötét na-
pokat, illetve az ő leszármazot-
taik azt látják, hogy elje len ték-
telenítik, relativizálják ezt a 
kérdést” – írta Lauder.

Aggodalmát fejezte ki amiatt 
is, hogy „a holokauszt politikai

vitatémává vált, mert félő, hogy 
a szélsőjobboldali erők a kam-
pányukban ezt felhasználhat-
ják”, márpedig „a holokauszt 
nem lehet kampánytéma” – ír-
ta. Felszólította Orbán Viktort,
hogy halasszák el „az ellent-
mondásos emlékmű felállítását,
mert ha a kormány komolyan 
gondolja, hogy valamennyi ál-
dozatnak emlékművet kíván ál-
lítani, akkor nem hagyhatja ki
az egyeztetésből a zsidó közös-

séget sem, az ő véleményüket 
be kell építenie a tervekbe” – 
nyomatékosított Lauder.

Levele csak ráerősített arra, 
hogy csütörtökön bekérették az 
izraeli külügyminisztériumba a 
tel-avivi magyar nagykövetet. 
Nagy Andor nagykövet tájékoz-
tatása szerint Rafi  Sultz helyet-
tes államtitkár aggodalmát fe-
jezte ki az antiszemitizmus erő-
södése miatt, továbbá általá-
nosságban a két ország közötti 
információcserét emlegette, és 
azt, hogy ilyesmi „gyakran elő-
fordul diplomatáknál”. Ennél 
komolyabbnak tűnik a helyzet 
a Mááriv című izraeli újság 
honlapja szerint, amely azt ír-
ta: Izrael „mély aggodalmát fe-
jezte ki több antiszemita ese-
mény és magyar politikusok 
súlyos kijelentései miatt, és ko-
moly kételyeit fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy a magyar 
társadalom kész igaz és bátor 
módon szembenézni a múlttal”.
Nagy Andor arra kérte az izrae-
li felet, hogy várják meg Orbán 
Viktornak az üggyel kapcsola-
tos állásfoglalását. Ezt péntek 
estig nem tették közzé, noha 
éppen a fenti aggályok – a vita-
tott 44-es emlékmű mellett 
Szakály Sándor „idegenrendé-
szeti” kijelentése és a Sorsok 
Háza körüli kérdések – miatt 
összehívott zsidó kerekasztal 
múlt heti ülésén Lázár János 

azt ígérte a zsidó szervezetek-
nek, hogy e héten ad választ a 
miniszterelnök az „aggályokra”. 
A Népszabadság valószínűsítet-
te, hogy a miniszterelnök kínai 
útjáról hazatérve még pénteken 
választ adhat – ami akár a né-
met megszállási emlékmű felál-
lításának elhalasztása is lehet 
–, ám lapzártánkig nem hang-
zott el állásfoglalás Orbán ré-
széről.

Az emlékművel kapcsolatban 

tegnap az Iványi Gábor vezette 
Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség is megszólalt: 
az egyház közgyűlése elfogad-
hatatlannak nevezte a Szabad-
ság téri tervet. Továbbá azt, 
hogy az 1941-es kamenyec-
podolszki deportálást „idegen-
rendészeti intézkedésnek” mi-
nősítő Szakály Sándor vezesse 
a Veritas Intézetet, és szintén 
aggályaikat fejezték ki a Sorsok 
Háza programtervét illetően.   
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   Szocsidaritás 

    M intha csak azért magyarázkodna a közmédia, mert 
épp nem találnak egy kormányellenes tüntetést, úgy 
dicsérik agyba-főbe a Kossuthon a Szocsiban zajló té-

li olimpiát. Csak a szaksajtó és az internet hangos attól, hogy 
a megrendezésre mindössze 37 milliárd eurót költő Oroszor-
szág mennyire tesz az eseményről tudósítani akaró újság-
írókra, akik percről perce mutatják, hogy víz nélküli hotelszo-
bákat kaptak. Hogy nem lehet lehúzni a vécét. Beragadnak 
a zárak, letörnek a kilincsek. Hogy leszakadnak a függöny-
karnisok. A szobákat nem fűtik. Erre a közmédia kiküldött 
tudósítója kora hajnalban, mintha legalábbis az MTVA-szék-
ház előtt tüntetők ártalmatlanságát kellene bizonygatni, azt 
mondja, teljesen „zavartalanul” zajlik az olimpia, a szerve-
zők „fi gyeltek az apróságokra”. A tudósítás szerint „nem ezek 
a dolgok dominálnak”, és már „az újságírók is vidámak”. 

Persze hogy vidámak, mióta Kelet Nagyura, Orbán Viktor 
kedvenc üzlettársa azzal söpörte le a furcsaságokat, hogy 
„több éven át hatalmas munka előzte meg a játékokat”. Csak 
nem szolidáris a Kossuth a szegény nemzetvezetővel? Pedig 
ő nincs is rászorulva.  �B. L. N.   

KÖZTÉR

    „Beáldozhatják” Szakályt  
   Rövid időn belül másodszor védte meg Semjén Zsolt a kormány 
nevében az „idegenrendészeti” botránya miatt a támadások ke-
reszttüzében álló Szakály Sándort. A miniszterelnök-helyettes 
tegnap ugyanazt válaszolta az MSZP-s Lendvai Ildikó írásbeli 
kérdésére, mint korábban a DK-s Oláh Lajosnak: a történtek elle-
nére nem rúgják ki a kormány által alapított Veritas Intézet éléről 
Szakályt. Indoklással ezúttal sem bíbelődött Semjén. „Köszö-
nöm kérdését, nem” – ezt válaszolta a szocialista politikusnak, 
aki azt kérdezte, felmentik-e Szakályt.
A többszöri kiállás ellenére azonban Szakály bármikor elveszít-
heti „védettségét”. Megírtuk: értesüléseink szerint ha végül „na-
gyon muszáj lesz”, „beáldozzák” a történészt. Szakály kijelentése 
lényeges témája volt a zsidó kerekasztalnak; az ülés után Heisler
András Mazsihisz-elnök jelezte: „Egy ilyen fontos kormányintéz-
ménynek ennél méltóbb vezetőre van szüksége.” 
Ráadásul nemcsak a Mazsihisz és az ellenzék tiltakozott, illetve a 
nemzetközi sajtó cikkezett, Randolph L. Braham világszerte is-
mert holokausztkutató tiltakozásul visszaadta magyar állami ki-
tüntetését, a DK pedig holokauszttagadás miatt feljelentést is
tett Szakály ellen. Sőt a botrány miatt módosíthatják az MTA eti-
kai szabályzatát, amely jelenleg nem teszi lehetővé, hogy morá-
lis ügyek miatt eltávolítható legyen egy köztestületi tag.      

    Bencsik boltját 
támogatja Rogán 
   Mintegy hárommillió forint 
könnyítést jelentene a Bencsik 
testvérek – Bencsik András, a 
Demokrata főszerkesztője és 
Bencsik Gábor, a Kerényi-féle 
Magyar Krónika felkért főszer-
kesztője – tulajdonában álló Vá-
rosház utcai könyvesboltnak, 
hogy a Rogán Antal vezette 
V. ke rületi önkormányzat vissza-
menőleges hatállyal, 15 hónap-
ra elengedheti az üzlet bérleti 
díjának felét. (Bencsikék cége 
Pesten egy, Budán két Szkítia 
könyvesboltot működtet.) A DK 
és az MSZP emlékeztetett, hogy 
Bencsik „a kormány támogatá-
sát így vagy úgy élvező, gyűlö-
letkeltő CÖF oszlopos tagja”. Az
önkormányzati előterjesztés 

szerint a díjcsökkentés a Feren-
ciek terei építkezés miatt járna, 
bár a tér 250 méterre van a bolt-
tól. Puskás András alpolgármes-
ter úgy reagált: a bolt 1993 óta a 
bérlőé, a díjkedvezmény pedig 
jogszerűen adható.  �NÉPSZAVA   

    Hiába „győztek” 
Iványiék, 
várniuk kell  

   Bevett egyházzá minősíthető a 
Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség (MET) Balog 
Zoltán emberierőforrás-minisz-
ter határozata szerint – értesült 
a Népszava. A tárcavezető meg-
állapította az egyházügyi tör-
vény szerinti feltételek fennál-
lását, így egyebek közt azt, 
hogy az Iványi Gábor vezette 
MET elsődleges tevékenysége 
vallási tevékenységnek minő-
sül, rendelkezik a tanításainak 
lényegét tartalmazó hitvallás-
sal és rítussal, húsz éve szerve-
zett formában, vallási közös-
ségként működik Magyarorszá-
gon, illetve rendelkezik az or-
szág lakosságának 0,1 százalé-
kát – 9908 főt – elérő taglét-
számmal. A határozat megálla-
pítja: a 11 ezer, tagságot meg-
erősítő nyilatkozatból 10 632-t 
vettek fi gyelembe, de aztán a 
MET által becsatolt tovabbi nyi-
latkozatokat „az idő rövidsége 
miatt” már nem ellenőrizték.

A határozatot Balog Zoltán 
az egyházügyi törvény értelmé-
ben megküldte az Országgyű-
lés vallásügyi bizottságának, 
amelynek törvényjavaslatot kel-
lene készítenie a MET elismeré-
séhez, valamint a nemzetbiz-
tonsági bizottsághoz is tovább 
kell küldenie Iványiék kérelmét, 
amely zárt ülésen vizsgálja 
majd, hogy a 2011-ben jogfosz-
tottá vált felekezet jelent-e nem-
zetbiztonsági kockázatot. Az 
Országgyűlés csak ezután sza-
vaz kétharmados többségű ha-
tározattal arról, hogy bevett 
egyházzá minősítsék-e a MET-
et. Mivel az április 6-i parla-
menti választásokig a Ház vár-
hatóan már nem ül össze, 
Iványiék elismeréséről csak az 
új Országgyűlés dönthet majd.

Tegnap kapta meg a MET a 
Nyíregyházi Törvényszék hatá-
rozatát is, amely a vallási kö-
zösség korábbi panaszbeadvá-
nyának helyt adva megerősítet-
te, hogy a MET nem veszítette 
el egyházi státusát. Iványi Gá-
bor közleményében azt írta, a 
MET átfogó álláspontjának ki-
alakításáig is fenntartja, hogy 
egyházi jogállása soha nem 
szűnt meg, és ragaszkodik az 
Alkotmánybíróság tavalyi hatá-
rozatához. Utóbbi hatályon kí-
vül helyezte az egyházügyi tör-
vény elismerésre vonatkozó ré-
szeit. A MET vezető lelkésze 
szerint a strasbourgi emberjogi 
bíróságon indított perüket sem 
vonják vissza mindaddig, amíg 
„azok a károk, melyek az elfo-
gadhatatlan hatósági eljárások 
következtében keletkeztek, or-
voslást nem nyernek”.    

MOLNÁR RICHÁRD

 Bekérették a tel-avivi magyar nagykövetet – Izrael aggódik az antiszemitizmus erősödése miatt 

 Lauder is a kormányfőt bírálja 
Elutasítja a Szabadság 
téri 44-es emlékmű ter-
vét, és támogatja a 
holokauszt-emlékév 
bojkottját kilátásba
helyező Mazsihiszt a 
Zsidó Világkongresszus 
elnöke. Ronald S. 
Lauder felhívta Orbán 
Viktor fi gyelmét, hogy 
a holo kauszt nem lehet 
kampánytéma. Előző-
leg bekérették a tel-
avivi magyar nagykö-
vetet, mert Izrael aggó-
dik az antiszemitizmus 
hazai erősödése miatt. 
Pedig Ilan Mor, Izrael 
budapesti nagykövete 
nyilvánosan nem bírál-
ta az emlékmű tervét.

    „Nők a változásért!”  
   Az MSZP Nőtagozata Győr, 
Szécsény és Kecskemét után 
ma, reggel 10 órakor Nagyatá-
don, a piactéren folytatja vörös 
sálas mozgalmának rendez-
vénysorozatát. „Mi, nők hiszünk 
a változásban! Kérjük, csatlakoz-
zanak hozzánk egy jobb, élhe-
tőbb Magyarországért!” – ezzel 
hívja Gurmai Zita, az MSZP Nő-
tagozatának elnöke mindazo-
kat, akik változást akarnak az or-
szágban. �NÉPSZAVA   

    MSZP: 
a Fidesz akart tandíjat  
   Rétvári Bence amnéziában szen-
ved, mivel elfelejtette, hogy a 
Fidesz nemcsak tandíjat veze-
tett volna be, hanem a teljes ön-
költség megfi zettetésével fi nan-
szírozták volna a felsőoktatás 
egészét – így reagált Kunhalmi 
Ágnes a közigazgatási államtit-
kár nyilatkozatára, amelyben az-
zal vádolta meg az ellenzéki 
Összefogást, hogy kormányra 
kerülve ismét tandíjat vezetne 
be. Az MSZP elnökségi tagja 
szerint Rétvári azt is elfelejtette, 
hogy az Orbán-kormány idején 

a képzési díjakat átlagosan két 
és félszeresre emelték, illetve 
több szak esetében megszün-
tették az állami fi nanszírozású
helyeket, sok ezer hallgatótól el-
véve ezzel a továbbtanulás le-
hetőségét. „Tette ezt az a mi-
niszterelnök, aki húsz évig a 
tandíj ellen határozta meg poli-
tikáját” – tette hozzá Kunhalmi.  
�NÉPSZAVA   

Lázár János még a múlt héten választ ígért a Mazsihisznak, de egyelőre nem váltotta be ígéretét  FOTÓ: VAJDA JÓZSEF
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Izrael aggódik, a Zsidó Világkongresszus bírálja 
a kormányt
A Szabadság téri ’44-es emlékmű elvetését 
követelik
Semjén szerint Szakály Sándor marad – havi 
egymilliót keres
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    Volt zsinagógában 
fórumozott a Jobbik  
   Több mint százan gyűltek össze 
Esztergomban, hogy tüntesse-
nek a Jobbik gyűlése ellen, ame-
lyet a művelődési háznak hasz-
nált egykori zsinagógában tar-
tottak tegnap este. A rendőrség 
az épülethez vezető utakat le-
zárta, a teret kordonokkal szek-
torokra osztották, és a tér egyik 
oldalán hagytak bejutási lehető-
séget a fórumra érkezőknek. 

Drelyó Ágnes, a Facebookon 
szerveződött tüntető csoport 
tagja szerint „perverz cseleke-
det a Jobbiktól, hogy egy volt 
zsinagógában szervez fórumot, 
melyen olyan mondatok han-
gozhatnak el, melyek sértik az 
áldozatok emlékét és a hely 
szellemét”. A tiltakozók az Esz-
tergomból deportált zsidók ne-
vét is felolvasták.  �NÉPSZAVA   


